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ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY  

č. U9/2020 

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností – Magistrát města Děčín, Odbor správních činností 

a obecní živnostenský úřad - oddělení silničního správního a dopravního úřadu, jako příslušný 

silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PK), na základě 

žádosti o povolení částečné uzavírky silnice II/262 v km 23,600 – 24,200 staničení ve Starém 

Šachově, z důvodu rekonstrukce propustků a sanace svahu, rozhodl takto: 

 

Podle § 24 odst. 2 zákona o PK, při splnění následujících podmínek povoluje:  

Žadateli: firma EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924, se sídlem: Národní 138/10, 110 00  

Praha 1, zastoupená firmou TRASO-DC s.r.o., IČ: 026 14 359, se sídlem: Huntířov 191, 405 

02  Huntířov  

Částečná uzavírka silnice č. II/262 v km 23,600 – 24,200 staničení ve Starém Šachově 

(jednosměrný střídavý provoz řízený semafory) 

Důvod uzavírky: rekonstrukce propustků a svahu. 

Termín uzavírky: 04.05.2020 do 15.07.2020 

Způsob dopravního značení a zajištění omezení dopravy v úseku prací bude provedeno 

v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydaným 

Magistrátem města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad 
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pod čj. MDC/44559/2020 ze dne 24.04.2020 (viz. příloha č. 1). Dotčený úsek komunikace bude 

osazen dopravním značením, které je pro žadatele nedílnou součástí tohoto rozhodnutí; 

v průběhu akce v případě vzniku nové dopravní skutečnosti bude požádáno o aktualizaci DZ.  

Práce provádí: EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924, se sídlem: Národní 138/10, 110 00  Praha 

1 

 

Osoba odpovědná za zabezpečení akce:  

p. Radan Šum, tel: 731 601 350 

p. Kreps, tel: 602 593 184 (firma SaM silnice a mosty, a.s.) 

 

Podmínky:  

 v předstihu informovanost obyvatelů v úseku bezprostředně dotčených uzavírkou, 

 po celou dobu stavby bude zajištěn průchod pro pěší a pracovní místo odděleno 

pro pohyb pěších pomocí fyzických zábran.   

 žadatel zajistí, aby na začátku uzavírky byla umístěna orientační tabule 

s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, 

na jejíž žádost byla uzavírka povolena,  

 po celou dobu provádění prací žadatel ručí za správné osazení dočasného 

dopravního značení. V případě poškození či posunutí bude sjednána okamžitě 

náprava bez ohledu na to, kým bylo dopravní značení poškozeno či posunuto, 

 

Odůvodnění  

Dne 22.04.2020 obdržel silniční správní úřad žádost firmy EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924, 

se sídlem: Národní 138/10, 110 00  Praha 1, zastoupené firmou TRASO-DC s.r.o., IČ: 026 

14 359, se sídlem: Huntířov 191, 405 02  Huntířov, o povolení částečné uzavírky silnice II/262 

v km 23,600 – 24,200 staničení ve Starém Šachově, z důvodu rekonstrukce propustků a 

sanace svahu.  

Obecní úřad obce s rozšířenou působností – Magistrát města Děčín, Odbor správních činností 

a obecní živnostenský úřad - oddělení silničního správního a dopravního úřadu, jako příslušný 

silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o PK posoudil žádost 

a na  základě předchozího souhlasu majetkového správce komunikace dotčené uzavírkou SÚS 

Ústeckého kraje, středisko Děčín, č.j. 07-988-O-1 ze dne 03.03.2020 (viz. příloha č. 2), 

souhlasu PČR DI Děčín č.j. KRPU-43554-1/ČJ-2020-040206 a souhlasu města Benešov nad 

Ploučnicí dotčené uzavírkou, vydává podle ustanovení § 24 zákona o PK, rozhodnutí, kterým 

žádosti při dodržení výše uvedených podmínek vyhovuje. 
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Poučení o odvolání  

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, které nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona 

o PK), do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje 

Ústí nad Labem, prostřednictvím zdejšího odboru. 

 

 

 

 

     Ing. Vladimíra Holečková  

            vedoucí odboru 

 

 

 
otisk úředního razítka 

podepsáno elektronicky 

Přílohy: 

1) Příloha č. 1 – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

Magistrátem města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, 

č.j. MDC/44559/2020 ze dne 24.04.2020. 

2) Příloha č. 2 – souhlas majetkového správce komunikace – Správa a údržba silnic 

Ústeckého kraje, p.o., č.j. 07-988-O-1 ze dne 03.03.2020. 

 

Doručí se  

Účastník řízení: 

 firma EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924, se sídlem: Národní 138/10, 110 00  

Praha 1, zastoupená firmou TRASO-DC s.r.o., IČ: 026 14 359, se sídlem: 

Huntířov 191, 405 02  Huntířov  

 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje p.o., IČ 000 80 837, se sídlem Ruská 

260, 417 03  Dubí 3 – provoz Děčín 

 Obec Starý Šachov, IČ: 005 55 894, Malý Šachov 80, 405 02  Starý Šachov  

 

Dotčené orgány: 

 Policie ČR, KŘ Policie Ústeckého kraje - DI Děčín, IDDS: a64ai6n 

 HZS Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n 

 Zdravotnická záchranná služba - Děčín, IDDS: emtmvtj 

 

 

 2x vlastní 
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Příloha č. 1   
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Příloha č. 2 
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